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Öfre gäldet
är det gamla namnet på Övre Västerdalarna, alltså
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre
gäldet var Äppelbo, Järna, Nås och Floda. Fordomsdags fanns endast två präster i Västerdalarna,
en i vardera gäldet. Dessa styrde och ställde över
pastoratet (gäldet). Namnet Övre gäldet finns belagt
redan på 1500-talet, men användes framför allt
under 1600- och 1700-talen. Malungs kommuns nuvarande vapen (hästsko och hammare) går tillbaka
på Övre gäldets sigill från 1631.
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Ordföranden har
ordet
Vad vill vi med vår förening? Hur ska vi
bäst förvalta Olnispagården? Hur sorterar
vi våra samlingar? Hur går vi vidare i vårt
föreningsarbete.
Detta är några av de frågor som vi i styrelsen brottas med. Vi har påbörjat diskussionen kring vad vi vill med vår hembygdsgård. Vad ska den spegla för tidsepok? Vad
vill vi visa för allmänheten?
Det har under årens lopp, samlats en stor
mängd föremål på Olnispagården. På många
sätt är det så många föremål, så man kan
nästa säga att man ibland inte ser skogen
för bara träd. Allt detta är gott och väl, men
för att se skogen, behöver man ibland röja.
Vår intention är att röja och städa i samlingarna och göra plats för magasinering av
föremål, som kan finnas i både dubbel och
trippel upplaga. Så småningom hoppas vi
att gården på ett ännu bättre sätt, kommer
att belysa hur det kunde se ut i en bondgård
vid 1800-talets slut.
Under hösten har vi varit några medlemmar
som samlats för att forska i våra släkters historia. Att detta är väldigt tidsslukande det
förstod jag tidigare, men att det kan vara så
intressant att sitta och läsa en gammal husförhörslängd, det var svårt att förstå. Men nu
vet jag. Vi har inte startat någon kurs, men
vi har ett par medlemmar som är väl insatta i
hur man går till väga, så vi andra adepter, får
försöka hänga med så mycket som det går.
För de som är intresserade av att vara med, är
det bara att kontakta Britt-Marie Antonsson,
för att få reda på mer om detta.
Till sist vill jag önska er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År.
Annette Jonsson-Lill
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Vad händer på Gammôlgaln i
Malung?
Några funderingar från ordföranden och
styrelsen i Malungs Hembygdsförening.
Hur ser vår verksamhet ut idag?
Är verksamheten anpassad till nutidens
krav?
Vad har hänt på Holen, med takomläggningar, utomhus-målning mm under 2012?
Min tanke som ordförande med att ta in
denna artikel i ”Öfre Gäldet” är att berätta
om vår verksamhet, och att om möjligt få
till stånd några funderingar, tankar och
gärna respons från våra medlemmar. Hör av
Er till mig eller någon i styrelsen för eventuella synpunkter, nya tankar och idéer som är
viktiga att bearbeta, muntligt eller skriftligt.
Som barn minns jag att det var tradition att
fira Valborg på Gammôlgaln. Titta på brasan, elden från Tjär-tunnan högst uppe på
Holen. Lyssna på vacker musik, sångkör och
sist men inte minst att från serveringen få
köpa saft och bullar och annat gott att äta
utomhus för att ta emot känslan att nu är våren kommen.
På senare år har man numera eldar och
brasor i varje by och den stora festen har
flyttats till Hole torg. Föreningen försökte
att locka med Gammaldags firande några år
på Holen. Sista Valborgsfirandet var 2010
med endast några få besökande och därefter
har vi ställt in detta firande. Tiderna förändras och vi med dem. Vi får istället öppna
gården för nya arrangemang under den varmare årstiden, typ ”Berättarkvällar” eller
liknande möten som passar årstiden.
På senare år har vi haft ”Student-mottagning” på Hembygdsgården i början av juni
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månad. Efter gymnasieavslutningen kommer de nybakade studenterna där föräldrar
och anhöriga väntar på att få träffa dem,
lyckönska sina barn mitt på dagen. Studenterna åker sedan vidare till fortsatt firande
av deras examen.
Numera är ”Midsommarfirandet” den
stora högtiden på ”Gammôlgaln”. Midsommar har även traditionellt varit vårt publikmässigt största arrangemang sedan långt
tillbaka i tiden. Den här högtiden måste vi
hjälpas åt att bevara och att ”Gammôlgaln”
skall vara vår mötesplats för denna speciella
ljusets högtid. Jag kommer ihåg att under
den tid då jag bodde och arbetade i Stockholm, åkte vi alltid hem till Malung för att
fira Midsommar hos föräldrarna. Tillsammans med dem gick vi på ”Hundholen” för
där fick man även träffa vänner, skolkamrater och andra bekanta som man inte träffade
så ofta.
Under Speldagarna vid Hallsjökvarn 10 –
12 augusti 2012 medverkade Hembygdsföreningen med Kaffe- och Hamburgareservering, ”Sagan om Mjölnaren Mats.”
Även detta år medverkade Hembygdsföreningen vid företagsmässan 27-29 september, i gamla Rosengrens lokaler med en
egen monter. Vi tycker det är bra för oss att
vara med och synas och inbjuda Malungsborna och andra besökare till vår vackra
Hembygdsgård, som även är en mycket sevärd turistattraktion.
En annan viktig verksamhet som har
ställts in under senare år är ”Julmarknaden”.
Anledningen det första året var att det var
för få Hantverkare som inte kunde ställa
upp på grund av att det fanns för många
marknadsplatser överallt och att de kunde
inte vara med på alla. Jag har hört från till3

frågade som tyckte att vi hade den finaste
miljön för just denna marknad, men detta
var inte tillräckligt för att de skulle få avsättning för sina varor.
Vi kanske får tänka till igen! Kom med
nya förslag och idéer.
Hembygdsföreningen medverkar även
vid Nationaldagsfirandet i Grönlandsparken
samt vid Malungsdagen under Juli månad.
Under sommarmånaderna mitten juni till
augusti hade vi Lars Norblad anställd med
dokumentering och färdigställande av Elsasamlingen som han har jobbat med tidigare.
Lars fungerade även som guide under samma tid.
Vi är mycket tacksamma att skolorna
i Malung ringer till oss och bokar in både
låg- mellan och högstadiet för guidad visning av Hembygdgården. Eleverna tillhör
våra viktigaste målgrupper. Vi anordnade
en ”Tidsresa” för lågstadiebarn som fick
pröva på hur man arbetade på en storgård på
1800-talet. Barnen gick helt upp i sina nya
roller och var mycket engagerade. Styrelsen
var deras guider under dagen samt Anna
Tros som bakade på riktigt i ”Bagarstugan”.
I samarbete med Malungs kommun skall vi
arbeta för att få fler ungdomar som ställer
upp med guidning under speciellt sommartid.

Utgivning av Skinnarebygd 2012 och
Öfre Gäldet, Almanacka 2013.
Vad har hänt på ”Holen” 2012?
Mer än hälften av alla gårdens hustak är
färdigställda, Målningsarbeten, rödfärgning av Jannesstugan. Stolpar till ny grind
till Gårdens huvudingång finns på plats.
Belysning i bl a ”Parstugan” och i Fjöset
”Ladugården” kommer att färdigställas.
Takarbeten och övrigt underhåll kommer
att fortsätta löpande.
Vi har även försett ”Parstugan” med Galler i dess fönster och riktiga låsanordningar
på övriga husdörrar och bodar. Vi hade ett
inbrott tidigare i” parstugan” av ungdomar
där ingen stöld förekom utan endast nedskräpning. Händelsen föranledde att säkra
husen med ordentliga låsanordningar. Vi
anlitade Sillerö Mekaniska, Anders Svensson som har säkrat dessa hus med hantverksmässiga låsanordningar.
Vi vill gärna berätta vad som händer på
”Holen” och att våra läsare, Malungsbor
besöker oss och deltar vid våra arrangemang. Hembygdsgården har skapats av våra
förfäder och går i arv till oss alla.
Malungs Hembygdsförening
Siv Nilsson

Historik om några kvarnar i Lima
AV LARS-AXEL MAGNUSSON
Ett starkt kulturpåverkat område.
Området runt Oforssvalla är ett kraftigt
kulturpåverkat område som är ”Riksintresse Olsmyrheden”, med äldre gårdstun,
stort fångstgropssystem, kolbottnar, blästor, torvtag, stenbrott, äldre kvarnplatser
och med tre kvarnar kvar att beskåda. På
1600-talets senare hälft fanns 7 st. skvalt4

kvarnar i Oforsvalla. Kvarnarna var gemensamhetsägda eller helägda. Genom bidrag
från Länsstyrelsen har två kvarnar ägda av
hembygdsföreningen med tillhörande dammar och en kvarnstuga från 1700- talet,
kunnat rustas vid Oforsvalla (Knappstensvalla).
Projektet med renoveringen av kvarnarna
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startade år 2005. Bidrag har erhållits från
Staten via Länsstyrelsen. Senaste bidraget
heter ”Åtgärder inom utvald miljö”. Villkor finns med i det senaste bidraget från
Länsstyrelsen, slåttermarken runt dammen
måste slås i 5 år framöver. Nedlagt i renoveringen för båda kvarnarna är 265 500 kr,
därav bidrag från Länsstyrelsen 238 500
kr totalt med ideellt arbete drygt 352 000
kr. Det ideella arbetet är omfattande genom
åren och ovärderligt.
Denna vall har många namn genom tiderna. Oforsvalla finns nedtecknat redan på
1600-tals kartor, vallen ovanför Oforsen vid
Västerdalälven. Injevôlla- är från Ingevallsgården (Injevôllsholn). KnappstejnsvôllaJag m.fl. säger Knappstensvalla. På gröna
kartan står det Knappstensvalla. Boende i
närområdet tog knappstenar, berättade min
far Georg Magnusson. En knapptång fanns
kvar ”Da- Bergqvist” i Ofors in på första
hälften av 1900-talet. De lade en läderbit i
botten på tången med en knappsten i sedan
nöps tången ihop och därefter syddes lädret
ihop med en järnring på undersidan för att
senare kunna sys på kläderna. Knapparna
såldes eller användes till eget bruk.
Knappstensvalla är effektivt nyttjat. Av
de 7 kvarnar som fanns på 1600-talets senare hälft var en kvarn öde redan år 1696,
så man kan då spekulera i när den kvarnen
blev uppbyggd. Uppströms vid Erkkvarneggen fanns 2 kvarnar, det finns fortfarande
kvar rester från en kvarn, en dörrport från
en av kvarnarna som Stolp Per-Erik Albert
Eriksson tagit tillvara. Den kvarnen tillhörde Kristanssons, Lasse Perssons i Risätra. Två kvarnar fanns i, som den hette på
1600-talet Tolsbäcken, vilken rann ner förbi
”Tolsgården” som låg nedanför Marita Johansson i Lillmon. Hur detta gick till när det
numera är bara liten källa kan man fundera
över. Förklaringen är att vatten avletts dit
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från Oforsvalla. Vid Oforsvalla syns fortfarande synliga vattenavledningar på många
ställen. Diken grävdes till gårdarna nedanför, vatten var viktigt till hushållet, till boskapen och inte minst till smedjorna. Linnè
sade på sin Dalaresa genom Lima år 1734
”Näppeligen gård finns, som icke smedja
hafver”.
Väster om Landsvägen vid Kristenkvarnen syns gårdstunet efter en gård som hette
Brungården, dit det går små kanaldiken avledda från vôlla,- vallen. Små diken att avleda vatten syns även till Kristengården som
låg mellan Skol Lars och Barbrogården.
En ”fällsten” som användes vid järnframställning finns kvar än i dag där Kristengården låg.
I slutet av 1800-talets och 1900-talets
första hälft fanns även ett tjärbränneri nere
vid vägen. Det låg ungefär där Skol Lars
och Karin Larsson har stugan. Det drevs av
Throgen, med några anställda. Min farfar
Backjanis Axel sålde tjära i bygden åt Throgen, han åkte häst och trilla upp till Transtrand berättade min far Backjanis Georg
Magnusson.
Säden kom till våra trakter på 800-talet.
År 1988, norr om Sörnäs togs kärnborrprov, en sedimentpelare på ca. 2,5 m togs
upp ur Hammarstjärnen. Det visade intressanta fynd och fler prov togs i Embersmyren
i Julslätt strax söder om Hammarstjärnen.
Det visade sig att odling av säd i trakten
började i slutet av 800-talet och nådde sitt
maximumvärde under mitten av 1600-talet,
därefter skedde en succesiv tillbakagång i
sädesodlingsaktiviteten fram till våra dagar.
Pollen från alla de fyra vanligaste svenska
sädesslagen vete, råg, korn och havre noterades.
Rågpollen visar en kontinuerlig kurva
med början en bit in på 1400-talet.
Första förekomsten av havrepollen är daterad till mitten av 1600-talet. Andra växter
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som pollendiagrammen visade är att det odlades hampa och lin.
Tandhälsan blev sämre när säden kom.
När spannmålet kom och människan malde
säd till mjöl för att lättare kunna koka en
gröt eller baka bröd blev tandhälsan sämre
med karies och tandlossning. Karies var
mycket ovanligt under stenåldern då människan var jägare och samlare. Arkeologiska
utgrävningar på stenåldersmänniskor visar
friska tänder.
Olika typer av kvarnar. Från början användes en så kallad ”Sadelkvarn” en konkav stenhäll där man lade säden och gnuggade runt med en handstor rund sten. Det
fungerar som en mortel men i större format.
De fattiga i tredje värden använder fortfarande sådana primitiva kvarnar.
Den handdragna kvarnen. Handkvarnen
kom på järnåldern. Handkvarnen med en
understen ”liggaren” och en översten, ”löparen” som drogs runt för hand med hjälp av en
pinne . Handkvarnen blev reservkvarn och
användes flitigt under 1600-talet då myndigheterna försökte införa skatt på det som
maldes, så kallad kvarntull på skvaltkvarnar, vind- och hjulkvarnar. Handkvarnen
levde kvar ända in på 1800-talet.
När kom skvaltkvarnarna in i bondekulturen? Skvaltkvarnar var i bruk i Sverige
från ca 1200-talet till industrialismen i början av 1900-talet när drivhjulen byggdes
vertikalt och i större skala. En skvaltkvarn
är en mindre kvarn med horisontellt liggande vattenhjul. Skvaltkvarnar var byggda
efter äldre förlagor och rötterna går tillbaka till babylonisk tid i nuvarande södra
Irak. Stenen som användes från berget var
grå till rödskiffrig sandsten med inslag av
kvartskorn vilket kan refereras till sten från
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Säden häll6

des ned genom "kvarntuten" eller "stupet"
och flödet av säd till "kvarnögat" reglerades
till lämplig mängd med den rörliga "tryglan". Mjölets grovlek kunde styras genom
att ändra avståndet mellan kvarnstenarna
med hjälp av läderbitar vid seglets fästen.
Det nymalda mjölet samlades upp i "mjölkaret" och rann sedan ned i mjölsäcken.
När skvaltorna kom till vår bygd. Vi har
ju historiken om kvarnstensbrottet i Östra
Utsjö som startades redan på 700-talet. Som
tidigare nämndes var många skvaltor öde
redan i mitten av 1600-talet. Årtalen på de
bevarade skvaltorna är runt 1600 till 1700tal, men fanns långt tidigare.
Nedanstående är en sammanställning ur
”Kvarnar i Lima och Transtrand under
1600-talets senare hälft 1664 och 1696.
Sammanställdes år 1934 av Olle Veirulf
”.
// År 1696 fanns i Transtrands nuvarande
socken 38 skvaltkvarnar i bruk och 3 st
ödekvarnar. I Lima fanns 58 skvaltkvarnar
inräknat den i Rörbäcken vid Anderstorp
vid Vallsjön. Det fanns då redan i slutet av
1600-talet skvaltor som var öde alltså nedlagda, kanske uppbyggda många decennier
tidigare? //

RÄTTELSE
i nr 3/12
Jan-Eric Stadig är född 1932-11-13.
Redaktionen
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Stormkvarnen vid Oforsvalla
AV STORM IVAN RICKARDSSON
Stormkvarnen i Östra Ofors i Oforsvalla
härstammar från tidigt 1700 tal kanske ännu
äldre. Kvarnen uppfördes av folk från båda
Stormgårdarna i Östra Lillmon. Kvarnen
användes flitigt av båda gårdarna och även
av granngårdarna på 1800 och 1900 talet.
Storm Erik Larsson i norra Stormgården
reste till Amerika 1882 och återvände till
Lima 1908.
I Amerika tog han namnet Söderberg.
Storm Johannes Eriksson i södra Stormgården och Söderberg var kusiner. Barnbarn
till Storm Lars Larsson, även kallad Näktergal. År 1910 tyckte de att kvarnen var i så
dåligt skick att den behövde renoveras. Den
gamla kvarnen revs ner, man byggde om
den till stuga och en ny kvarn byggdes. 1935
var det åter dags att renovera kvarnen så att
den skulle fungera ytterligare några år.
Undertecknad och några av mina bröder var
med vår farfar Storm Johannes till kvarnen
flera gånger och malde på 1940-talet. Det

var ju en stor upplevelse att vara med en hel
dag. Farfar kokade gröt åt oss alla medan
kvarnen gick. När sedan allt var klart åkte
vi hem med häst och åktrilla. Åren gick
och kvarnen blev återigen sliten. På 60-talet rasade ena takhalvan in på stugan på
grund av för mycket snö. Min bror Ryno
och jag reparerade taket. Isoleringen i taket var sand. På 60-talet var även kvarnen
i så dåligt skick att vi var tvungna att lägga
på plåttak. Inredningen var slut. Vattenhjul
och vattenränna hade också gått samma öde
till mötes. Kvarnen användes i huvudsak av
södra Stormgården sedan Söderberg gick
bort 1935.
Den användes aldrig efter 50-talet. Innan
vår far gick bort ville han, Storm Rickard att
undertecknad skulle se till att kvarnen inte
förföll. Det var liksom naturligt att vi såg
till att kvarnen fick fortleva.
Åren gick och år 2000 var allt i så dåligt
skick att något måste göras. Mina bröder

Kvarnhackor som Storm Ivan har skänkt till hembygdsföreningen nu i november. De har tidigare använts i den
nu restaurerade Stormkvarnen. Foto: Matthias Thuresson.
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Stormkvarnen år 2012. Foto Lars-Axel Magnusson.

och jag diskuterade och kom fram till att
göra en förfrågan till Hembygdsföreningen
om dom ville ha kvarnen och renovera den.
Till slut fick vi ett positivt svar. När beslut
hade tagits att kvarnen skulle renoveras
började dom med röjning runt kvarnplatsen
så att husen kom fram.
Hembygdsföreningen sökte och fick pengar
från olika håll för renoveringen. En stor
gran som stod vid stugan sågade Skol Lars
plank av till bänkar inne i stugan, underrede
åt kvarnstenarna och golv i kvarnen. Kvarnstugan fick nytt tak av kluvna stockar och
en renoverad skorsten. Kvarnen fick nytt
pärttak m m. Hantverkarna var Skol Lars,
Terje Björseth och Åke Blank. De gjorde ett
fantastiskt arbete att få ordning på kvarnen.
När kvarnen och stugan var färdiga stod
dammen på tur. Allt löste sig med grävmaskin och folk som ställde upp och hjälpte
till. Bra att det finns folk i Lima som ställer
upp när det behövs.
Hösten 2011 stod kvarnen färdig och allt
fungerade. Söndagen den 12 augusti 2012
var det invigning av kvarnen. Det kom 5060 besökare, en fin uppslutning. Lars-Axel
Magnusson berättade om olika kvarnar som
funnits runt omkring. Undertecknad hade
8

förmånen att få släppa på vattnet så kvarnstenarna började gå runt och säden blev fint
mjöl. Det var en riktig solig och fin söndag
då många från Hembygdsföreningen ställde
upp och kokade nävgröt och fläsk och annan förtäring. Gudstjänst hölls av Sten Ove
Renhall. Susanna Ottosson, Tore Lispa och
Storm Ivan underhöll med musik och sång.
Vi är väldigt tacksamma att allt gick att genomföra och Stormgårdarna tackar alla inblandade för ett fint arbete.

Storm Ivan Rickardsson startar Stormkvarnen efter
drygt 60 år. Foto: Lars-Axel Magnusson.

Med vänlig hälsning från Stormgårdarna
gm Storm Ivan Rickardsson.
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Mera om busslinjen
AV LARS-AXEL MAGNUSSON
				
Läste Övre Gäldet 3/12 ang. busslinjen
Torgåsmon - Rörbäcksnäs och vill härmed
komplettera Viktor (Vicke) Håkanssons f.
1919 d.2009 tid som busschaufför.
Vicke började köra buss åt Lene Persson
i April 1946, han fick fast anställning i oktober 1948. Skolskjutsen Rörbäcksnäs och
Lötenlinjen var de fasta turerna för Vicke.
Under helgerna körde han ofta till kyrkan,
och något som var återkommande var busstransporter till begravningar i bygden som
då kunde ske även en vardag.
Nämnde ofta att han skjutsade turister till
Rörbäcksnäs som hämtades på järnvägsstationen i Torgås.
Den 19 februari 1949 Vickes citat: Hade
från stationen i Torgås sextio turister i bussen med till Rörbäcksnäs. Dagen därefter
förutom ordinarie turer gjordes en extra tur
på kvällen till Rörbäcksnäs med turister.
Den 22 november 1949, citat: ”Nya chefen var med på bussturen till Rörbäcksnäs”.
Den 30 november, citat: Kvällsturen till
Rörbäcksnäs är den sista turen åt Lene som
arbetsgivare, fick nu ut väska och biljetter av
nye ägaren Anders Borg.
År 1949 var månadslönen som busschaufför 400 kr i månaden därav skatt 38
kr för 23 dagar. Drickspeng förekom ofta i
beställda turer till något evenemang, det var
många fotbollslag speciellt Rörbäcksnäs fotbollslag som han skjutsade på matcher.
Vicke hade redan då en lastbil som han
åtog sig körningar med när han var ledig
från busskörningen. Vid en tur till Karlstad
år 1950 köpte han en ny kostym som då kostade 112 kronor.
Det var många skogsarbetare som åkte med
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bussen till avverkningarna i västra Lima.
Han nämner några gånger synobservationer av älg på skogen mellan Lima-Malung
och på Tandberget, älgstammen håller på
att öka. Under 1950- och speciellt 1951- års
vinter ökade turisterna, de hämtades vid
järnvägsstationen i Torgås och skjutsades
till som Vicke nämnde ”Högfjället”, andra
turer till Rörbäcksnäs och vidare till Trysilfjället.
Den snörika vintern 1951 var tåget försenat många gånger av snöhinder, torsdagen
den 15 mars och dagarna därefter var tåget
försenat.
Turen upp till fjället den 20 april 1951 var
snödjupet uppmätt vid linbanan i Sälen till
205 cm det högsta för i år, dagen därefter
hade det sjunkit ihop till 195 cm.
Jag ser i mina anteckningar att Vicke berättade för mig i början av 2000-talet att vid
Tandådalen år 1951 var snödjupet som mest
denna vinter 230- 240 cm.
Den 12 juli 1951 körde han en skolresa
från Lima till Danmark och hem via Oslo.
Vicke tog tjänstledigt den 28 augusti 1951
och började med andra sysslor.
Vicke berättade en episod från Fejmlia
som långt senare i början av 2000-talet vidimerades mig, det var Göte Åkerman. f.
1927 i Husom i Lima, boende i Särna som
berättade följande:
// Je ok buss me ôm Vicke Håkansson te
Näse. I Fejmlia nådd ve ejn lastbil me griser i. An ok sô sakta då vejn va sô ditsô ô
spôru, ve onders hôss ve skôll bjärôs at fe te
kom ferbian. Je hôft tu bussam å kutt ikapp
å framôman å skrejk, ”kandunt stana a släpp
ferbiôss”, sôm an då djord //.
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Svenska Mästerskapen på Skidor
i Filipstad den 19-24 februari 1924 med
skidåkarna från Transtrand och Lima
Sammanställt av Erik-Åke Tranberg
Inkvarteringen av de tävlande i privatfamiljer var god, dock böra framtida arrangörer
söka göra denna billigare än vad fallet var
i Filipstad, då de tävlande fingo betala kr,
2,50 per dygn för ett någorlunda gott rum
exclusive kost. Om prisen på måltider är
dock intet att säga.
Start- och målplats var synnerligen väl vald
vid slutet av en slätt, på vilken löparna kunde sträcka ut i full spurt. Flerdubbla spår
voro här utlagda, varigenom de tävlande
som så ville kunde passera förbi varandra
utan att fördröja sig själva eller medtävlarna
genom att själva gå ur spår eller tvinga konkurrenterna därtill. På grund av de mycket
goda avstängningsanordn-ingarna och de
energiska vakterna vid inloppet genom repinhägnaden kunde de tävlande fullborda
sina lopp utan att bli störda, och även funktionärerna hade god utsikt och fritt arbetsfält.
Ett önskemål är emellertid att lokal för omklädnad före och i synnerhet efter loppet
finnes i omedelbar närhet av målet, nu fingo
de svettiga och tunnklädda löparna åka
c;a 300 meter innan den för omklädning
avsedda lokalen uppnåddes. Idealet i detta
avseende torde ha uppnåtts vid tävlingarna
förlidet år i Härnösand.
Tisdagen — storrännarnas dag
Snöyran, som under måndagen delvis försvårade sikten för fältskyttarna, övergick
mot aftonen sagda dag till veritabel snöstorm, så att bl, a, de uppgångna skidspåren
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murades igen totalt av de blöta, stora flingorna. Det var således med allt annat än ljusa
förhoppningar, ledningen för spelens längdtävlingar motsåg tisdagen den 19 februari,
då 60- och 30-km:s löpningarna skulle gå
av stapeln.
Men vad hände! Snöstormen upphörde
strax efter midnatt,det klarnade upp och
blev vackert, och på tisdagsmorgonen rådde
7 å 8 graders kyla. Tjänstgörande "banmästaren", den outtröttlige forstmästaren Yngve
Norberg från Gammelkroppa, var, jämte
tävlingsledaren forstmästare Lindman, givetvis tidigast ur bädden, och spårning av
banan med flera patruller igångsattes, så
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snart det ljusnat. 3-milsspåret — med start
och mål i Filipstad samt kontroller i Mögsjön, 9 km. från starten, samt vid Brattfors,
20 km, från d:o — var också fullt klart kl. 9
f.m. (till vilket klockslag starttiden kvällen
förut bestämts på grund av väderleksförhållandena).
60-km:slöparna, som fingo starta först,
gingo ut parvis med en minuts mellanrum.
Av de 30 anmälda på denna distans hade 4
man givit återbud, däribland J. Bergvik och
A. Alm, I. F. K., Norsjö, vars lag härigenom
spolierades, samt den senige Uddeholmsrepresentanten David Andersson, vilken
ådragit sig halsfluss strax före tävlingen.
26 löpare startade sålunda, därav 6 i klass I
och 20 i klass II (av andraklassarna utgingo
sedermera 7). Inom en kvarts timme voro
långrännarna ivägskickade, och därefter
togs en kvarts uppehåll, varpå starten började för de till 122 st. uppgående 30-km: s
löparna (18 i kl. I, 82 i kl. II och 22 i kl. III).;
Samma startmetod som på 60 km. tillämpades, och ett par minuter före kl. 11 f. m. hade
samtliga löpare fått "respass" (under loppet
utgingo 1 i kl I, 14 i kl II och 3 i kl. III).

let efter sin första 30-km:srond. Förste man,
som uppenbarade sig — kl. var då 11.41 —
visade sig vara n;o 5, lille Stångberg från
Sävsnäs, hack i häl följd av Vasaloppssegraren O. Lindberg, Norsjö, som i sin ordning
hade Särna-Hedlund ett 50-tal meter efter.
Lindberg och Hedlund gåvo sig icke tid att
äta något utan jagade omedelbart vidare.
Bollnäs-Persson, Torkel Persson och Ernst
Alm. vilka kommo en kvartsminut senare,
togo sig, liksom förut även Stångberg, litet
till livs i förbifarten.
Första varvet i 60-km:slöpningen tillryggalades av: O. Lindberg, Norsjö, på 2.31,23;
P. E. Hedlund, Särna, 2,33,38; W. Wikner,
Sälen, 2.34.26; E, Alm., Norsjö, 2,35,25;
And, Persson, Bollnäs, 2.36.42; G. Stångberg, Sävsnäs, 2,39,22; Torkel Persson,
Östersund, 2.40.05; John Larsson, Sälen,
2.4.,25; O. Eriksson, Sälen, 2,43,58; E.
Roos, Bollnäs, 2.47.25; Westin, SalsåkerUllånger. 2.54,33; Widell, 2.54.57; Joel Johansson, Uddeholm, 2,55.16.
Sammanlagt 25 man fullbordade detta
första varv, och de allra flesta av dem gåvo
sig i väg även på det andra varvet, ehuru man
försporde, att löpningen ingalunda hörde till
de lättaste, helst som en smula dagsmeja nu
begynte märkas.
Under det att de sista 60-km:s löparna

Från vänster Jos Otto Hansson (19010309), Näs Oskar Eriksson (18931112), Werner Wikner (18990220),
Erik Göransson (19000507), Håll Johan Larsson
(18991025).

Så koncentrerades intresset på rapporterna
från kontrollerna, till dess vid halv 12-tiden
60-km:smännen började väntas åter till måÖfre Gäldet 4/12

J Larsson, Sälen (Nr 23) och O Lindberg, Norsjö (Nr
24) starta å 60 km.
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voro i färd med att komma in efter första
rundturen, uppenbarade sig täten av 3Okm, löparna, Nr 1, som löpte i smidig och
elegant stil, var föregående års mästare på
sträckan, John Lindgren, Umeå, vilken anlände kl, 11.58.43. L., vilken startat kl. 9.36
med ett tiotal konkurrenter före sig, hade
alltså använt 2.22.43 — en briljant tid, om
hänsyn tages till det dåliga stavfästet i den
djupa nysnön vid spårets sidor samt till banans krävande beskaffenhet. Man började
nästan betrakta umeåpojken såsom vinnare
av mästerskapet även denna gång. Så blev
dock ej fallet, men avgörandet hängde på
endast några sekunder.
Mellan tre och fyra minuter efter Lindgren susade nämligen Ragnar Gustafsson,
Sävsnäs, över mållinjen och, då G, startat
kl. 9.40, samt klockslaget vid ankomsten
var 12.02.06, blev alltså hans löptid 2.22.06
eller 37 sekunder bättre än Lindgrens.
Gustafsson hade f. o. löpt de sista 10 km
av 3-milen snabbast av samtliga tävlande.
Ingen utav de därpå slag i slag inspurtande
30-km:slöparna lyckades heller slå Gustafssons tid, utan denne erövrade således svenska mästerskapet samt första priset i klass I,
medan Lindgren kom närmast i ordningen.
En överraskning ansågs möjlig från den i slutet startande Adolf Forsmark, Koskullskulle, men han fick trots en utmärkt löpning
nöja sig med tiden 2.24.56. Därigenom belade Forsmark tredje plats i löpningen och
blev segrare i klass II. A. Stenberg. Umeå.
blev i oldboyklassen 4:de med tiden 2.25.27
och därefter följde som n:r 5 och 6 i tid A.
Israelsson, Dala-Järna, och Joel Eng. Djurgården, med resp. 2.26.01 och 2.26.42. På
prislistan i klass I efter nyssnämnda placerade sig så i svit den spänstiga Boden-trion
Stoltz. Utterström och Wikström samt erövrade härigenom första lagpriset till sin
förening. I. F. K. Umeå, som segrade året
förut, tycktes även nu ha det bra förspänt,
12

men befanns vid sammanräkningen distanserad med ungefär en halv minut. Andra
och tredje platserna i klass II belades av de
duktiga löparna K. G Jonsson Norrbottens
reg. och Anders Ström, Mora.
F. ö. kan antecknas, att de gamla mästarna Winnberg, Östersund, och Lingvall,
Holmsveden, icke voro i sin vanliga form.
Winnberg blev emellertid 10:de man i klass
I, medan Lingvall utgick under loppet. L.
hade, påstods det, åtskilliga känningar efter
strapatserna vid föregående dags fältskjutning på skidor.
Värmlandslöparna gjorde sig icke vidare
gällande i denna förnämliga konkurrens
på 30 km. I klass II blevo dock P. Elfvelin.
Uddeholms S. K., och V. Öhrman, Filipstads Skidförening, resp.16:de och 17;de
män, och sedan följde ytterligare ett tjog
värmlandspojkar bland de 60 främsta i klassen, vilken räknade ett 80-tal tävlande. Och
det är ju vackert så, då man vet. att norrlänningar och dalkarlar i varje fall äro värst
på längdlöpningsområdet. Den ny vordne
3-milsmästaren Ragnar Gustafsson även
som hans klubbkamrat Stångberg ha f. ö. för
endast några år sedan varit värmlandsrepresentanter en tid.
På tal om Ragnar Gustafsson, vilken är
en synnerligen sympatisk ung man vars
framgång unnades honom hjärtligt även
av konkurrenterna, kan en vacker episod
berättas från mästerskapsloppet. Fastän G.
visste, att det hängde på sekunderna mellan honom och Lindgren, sinkade han under
löpningen bort några dyrbara ögonblick genom att hjälpa upp en old boy, som ramlat i
en backe och slagit sig en smula. Trots detta
dröjsmål erhöll G. tillräckligt god tid för att
bärga segern.
Och så återvända vi till 60-km:löparna,
sedan 30-km:smännen nu så småningom
kommit i hamn. När klockan blivit ungefär
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kvarten över 2 på e. m. kunde man börja
återvänta 60-km:slöpama efter deras andra
rundresa. Uppgifter från kontrollen l Brattfors, 10 km. från målet, hade givit vid handen att Lindberg och Hedlund icke förmått
behålla de ledande platser som dessa löpare
innehade vid begynnelsen av sista varvet.
De hade nämligen passerats av både lille,
ettrige Stångberg och Alm, vilken senare
gått fram storartat och tycktes ha sparade
krafter. Det gällde nu, om den sege Sävnäslöparen, som var i briljant form, skulle
lyckas behålla ledningen fram till målet och
evenuellt ta igen ett par minuter, som han
förlorat på Alm. Vad Lindberg och Hedlund
beträffar så låg den sistnämnde som trea i
Brattfors, under det att Lindberg fallit tillbaka åtskilligt.
Den nya vasaloppsstjärnan, Wikner, Sälen,
uppgavs också ha passerat Lindberg samt
vara i farlig närhet av Hedlund. Rätt nu
skönjdes ute på det vita fältet en löpare, som
närmade sig l spurttakt, Det var Stångberg,
vilken snart passerade in mellan målstängerna under publikens jubel. Men det dröjde
heller ingen lång stund, förrän den trygge
Alm, som tagit in ytterligare på Stångberg,
ilade fram mot målet - och mästerskapet.
Alm var säker segrare, men Stångberg
blev hans närmaste man och främst i klass
II. Sedan följde Hedlund övervunnen av de
bägge nyssnämnda, samt därefter Wikner
vilken – delvis på grund av ett missöde med
ena skidan några km. från målplatsen - icke
lyckades slå Hedlund men dock besegrade
Lindberg som fick nöja sig med att bli femte
man.
Närmast placerade sig en annan Sälenbo,
Oskar Eriksson, samt den gamle storlöparen Bollnäs-Persson. För att göra Sälenföreningens triumf fullständig behövdes
nu endast, att dess tredje representant, John
Larsson, finge medelgod tid, ty Bollnäslaget
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hade spolierats, i och med att Lars Lönn råkat ut för skidbrott. John Larsson förbluffade emellertid allmänheten genom att prestera ett resultat, som var endast någon minut
sämre an Anders Perssons och 10 minuter
bättre än lappmannen Torkel Perssons tid.
Att Sälens IF med glans hemförde lagmästerskapet under dylika förhållanden säger
sig självt, och dess seger förringas ej genom
ett konstaterande av, att Norsjöföreningen i
fulltaligt skick sannolikt blivit vinnare. Ett
ytterligare understrykande av Sälens I. F:s
förnämliga debut vid svenska skidmästerskapen åstadkoms genom dess representanter på 30 km,, vilka åt föreningen erövrade 4:de lagpriset å avsedda distans. För
60-km:s-löpningens vidkommande återstår
endast att anteckna, hurusom under eftermiddagens lopp flertalet återstående långrännare knogade in i mål, dock nu med rätt
långa mellanrum, Östersunds S. K, blev
härunder tvåa i lagtävlingen, dock med 3
timmar längre tid än Sälen.
Av värmlandsdeltagarna på 60 km. nådde
ynglingarna Erik Gustafsson, Kroppa, och
Joel Johansson, Uddeholm, så skapliga placeringar som n:r 6 och-7 i klass II. Både på
60 och 30 km. utgingo, som redan nämnts,
åtskilliga löpare under tävlingen, några på
grund av skidbrott. På tal om skidbrott kan
man ju spörja: Hur tedde sig banan?
Ja, den hade i enlighet med Svenska skidförbundets anvisningar lagts övervägande
i ganska svår terräng. Det fanns besvärliga
stigningar på något hundratal meter och
utförsbackar, nära kilometern i längd, men
däremellan även lättare partier. Värsta passagen utgjorde nedfarten från Klockarberget till Färnsjön vid hemfärden till Filipstad.
Här förekom en lång och brant sluttning, varest många av löparna under den hissnande
färden råkade göra mer eller mindre vådliga
kullerbyttor. Platsen döptes av åskådande
journalister till Holmenkollenbacken och
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många intressanta episoder berättades från
löparnas "backprov" vid denna punkt.
En fråga riktades efteråt till bl, a. SärnaHedlund och Oskar Lindberg, om det var
stor skillnad på spåret i Filipstad och banan
i Chamonix. Svaret blev, att Chamonix-terrängen tedde sig åtskilligt värre, men i gengäld var Filipstadsbanan mera snårig och
"risig". Det syntes också märken i ansiktet
på flera löpare efter de snärtar, de fått av
kvistar och grenar under färden. Den oförbrännelige skidveteranen, 67-årige skogvaktare Victor Gustavsson, Sävsnäs, vilken
startade i kl. III på 30 km och placerade sig
som 16; de i ordningen bland ett 20-tal oldboys, förklarade, att banan visserligen var 3
gånger så svår som någon av dem, han tidigare åkt, men den var ovanligt trevlig ändå!
Vädret var, som ovan antytts, hela dagen det
mest idealiska med lagom kyla, sol och hög
luft. Efter snögloppet på måndagen skimrade hela nejden i en bländande snöskrud.
och främlingarna hade knappast ord nog
för att uttrycka sin förtjusning över naturskådespelet. Storrännarnas dag blev således
en synnerligen lyckad detalj i Filipstadsspelens historia och ledaren för längdtävlingarna, forstmästare Kr, Lindman, samt hans
medhjälpare — däribland jägmästare L.
Mattson-Mårn, löjtnant E. Björnlund, de för
banorna ansvariga, forstmästare Y. Norberg
och fotograf E. Öländer, "räknekontorets"
chef, löjtnant G. Ekblom, m, fl,. — hade all
heder av tävlingsapparaten, vilken fungerade utan att klicka på något håll.
Avsevärda åskådaremassor voro under
dagen samlade vid start- och målplatsen
och följde med spänning storrännarnas
kraftmätning. En stämningsfull prisutdelning ägde på tisdagskvällen rum å St. torget,
varvid de förnämsta prisen i spelens dittills
avslutade tävlingar överlämnades. Såsom
ett bevis på de hastiga väderleksomslagen
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under spelveckan kan påpekas, att medan
måndagskvällen bjöd på snö och tö, så rådde
nu vid prisutdelningen 17 å 18 graders kyla.
Överste Leijonhufvud, som förrättade prisutdelningen, inledde denna med ett tal, vari
han uttryckte sin beundran för der kraft och
energi, som ligger bakom och har lett till
skyttarnas och skidlöparnas goda prestationer. Särskilt livliga hyllningar ägnades segrarna i fältskjutning B samt i skidlöpning 60
och 30 km, ävensom vinnaren i kl. II på 60
km. G, Stångberg, skogvakt. Vict. Gustafsson, Sävsnäs, de lokala pristagarna, etc.
Vandringsprisen på 60 km. voro; Kontorschefen F, af Sandebergs (nyuppsatt) till
bäste man och Bröderna Sandström Skidfabriks (nyuppsatt) till bästa 3-mannalag från
en förening. På 30 km, utgjordes vandringsprisen av; Fabrikör Ossian Forslunds till
bäste man, generalkonsul C. F. Hagströms
till bästa 3-mannalag från en förening, tidningen Ljusnans till bästa 3-mannalag från
ett idrottsdistrikt och kapten B. Steckzéns
till bästa 3-mannalag från ett regemente.
Under prisutdelningen väckte det stort
jubel, då Torkel Persson, lappmannen från
Jämtland, bl. a. blev begåvad med en prydlig promenadkäpp med silverkrycka, liksom
när den smidige dalalöparen A. Israelsson
erhöll "Blyga filipstadsflickors hederspris".
Medan högtidligheten å torget pågick, brunno marschaller ut efter älvstranden, å stadshusets framsida strålade ljusramper och en
strålkastare belyste området för prisutdelningen. Utom alla dessa konstgjorda belysningsanordningar spred månen sitt bleka
skimmer över den vackra tavlan. Resultatet
vid längdtävlingarna framgår av protokollet.
Ungdomens dag
På torsdagsmiddagen höllos värmländska
ungdomstävlingar, vilka hade samlat omkring 250 deltagare, gossar och flickor. TyÖfre Gäldet 4/12

Under fredagens lopp studerades i Filipstad de inkommande rapporterna av livligt
intresserade grupper, och med stark spänning avvaktade strax före kl. 11 på kvällen
en å St. torget samlad talrik folkskara de
första löparnas ankomst. Sedan Särna-Hedlund som n:r 1 stormat fram till målet och
därmed hemfört segern till sitt lag, tätt följd
av Lindgren, Umeå, Norsjö-Alm, och undan
för undan en rad av förnämliga storlöpare,
uppläste under en paus jägmästare Mårn
med mäktigt ljudande röst det stämningsfulla budkavlebudskapet, vilket för detta
tillfälle skrivits av d:r Selma Lagerlöf och
var av följande lydelse:

Prins Gustaf Adolf (Nr 22) startar å 10 km.

värr hade vädret nu försämrats och bjöd på
mild temperatur samt så småningom full
snöyra. Att åtskilliga av de tävlande, vilka
vallat för morgonens briljanta före och därför nu hade obehagligt "bakhalt", fingo slita
betydligt och ändå sågo sig urståndsatta att
komma fram inom rimlig tid, väckte däför
ingen förvåning. Bland de många, som sågo
sig nödsakade att utgå ur tävlingen på grund
av felvallning, befann sig Prins Gustaf
Adolf vilken startade för Lundsbergs skola i
åldersgruppen 16—18 år.
Det stora budkavleloppet
Spelens verkliga evenemang, behandlas
utförligt av annan penna under särskild
rubrik. I denna skildring är det därför tillräckligt att anföra, hurusom vädrets makter på nytt visade sig gunstiga, sa snart det
gällde någon av spelens viktigare tävlingar,
Torsdagskvällens snöstorm var nämligen på
fredagsmorgonen "bortblåst", och februarisolen strålade över de i en ny, mjällvit skrud
klädda nejder, dit 15-milaloppets tre distanser av tävlingsledaren förlagts.
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Prise vi än så högt maskindrivna vagnarnas
snabbhet, deras väldiga kraft och rikedomsbringande nytta, stoltast och manligast ter
sig ändå, och kärast för mänskan, löparn,
som flyger förbi på glättade skidor behändigt, endast hulpen av egna muskler och
senor.
Lördagen: damer och "kombinerade" löpare pröva Filipstadsterrängen
Damernas tävling om mästerskapet på 10
km gick av stapeln lördagen den 23 febr.
kl. f.m. Vädret var vackert men rätt kyligt,
enär vid startens början 15 köldgrader och
nordlig vind rådde. Det täcka könets uppträdande på "arenan" hade lockat en betydande
åskådareskara, som för det obestridliga
nöjet att få taga denna feminina elittrupp i
betraktande villigt utsatte sig för den vassa
nordan. Många käcka representanter för det
skidlöpande kvinnliga Sverige förmärktes
bland det antal damer, tjugonio noga räknat,
som ställde upp. Största intresset knöt sig
kanske kring den undersätsiga lappflickan
Margareta Jonson, vilken tävlade för Umeå.
Vidare uppmärksammades enda deltagarinnan i klass I, Frida Jonsson, Bollnäs, ävensom de spänstiga flickorna från Djurgårdens
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I. F., för att nu icke tala om deltagarinnan i
förra årets Vasalopp, gymnastikdirektör,
fröken Margit Nordin, Grängesberg. En i
samlingen befintlig spenslig flicka, fröken
Signe Pettersson från Ludvika, hade allmänheten däremot ingen särskild anledning
att observera men i initierade kretsar hade
försports, att hon skulle vara en av de allvarligaste aspiranterna på mästerskapet, allra helst som Rut Berglund, Järla, uteblivit.
När så lilla Signe redan i början av loppet i
ledig stil satte god fart, fick man en viss respekt för henne. Denna minskades ej, sedan
man av manliga Ludvikalöpare försport,
att hon var jämngod med flera av dem på
kortare distanser. Och så började damerna
komma åter från sin enmilspromenad—
mer eller mindre ansträngda. Lappflickan,
som startat bland senare hälvten av deltagarinnorna hade avancerat åtskilligt och gått
förbi ett flertal konkurrenter. Då hon med
en kraftig spurt passerade mållinjen, noterades också den dittills bästa tiden eller
55,38, och man börja undra, om icke segern
var definitivt gången till Umeå. Cirka en
halv minut senare visade sig emellertid den
lilla Ludvikatösen i målporten, och, då hon
startat en hel minut efter lappjäntan, hade
Ludvika mästerskapet såsom i en liten ask.
Ingen av de övriga var nämligen kapabel
att hota Signe Petterssons placering. Ett par
deltagarinnor fullföljde ej loppet.
Lagtävlingen resulterade i en ganska överlägsen Victoria för de jämna djurgårdsdamerna med I. F. K. Umeå närmast. Alltså
erövrade Djurgårdens I. F. det nyinstiftade,
av Filipstads damer skänkta vandringspriset för föreningslag (lagmedlemmarnas antal 3). Damerna tyckte i allmänhet, att banan, som från Filipstad gjorde en sväng bort
i Kalhyttebergen, var fin, trots att några rätt
besvärliga terrängpartier förekommo. Resultaten ställde sig sålunda:
Klass II.
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1. Signe Pettersson, Ludvika, 55.08; 2. Margareta Jonsson, Umeå, 55.38; 3. Karin Boliner, Djurgården, 56.53,5; 4. Sigrid Sandström, d;o, 56.59; 5. Berta Lagerberg, Arvika, 57.42; 6. Ingegärd Eriksson, Kroppa,
59.22; 7. Anna Sander, Strängnäs, 59.37,5;
8. Ester Hedjersson, Djurgården, 59.43; 9.
Lisa Öberg, Umeå, 1.00.53; 10. Rosa Blom,
Karlskoga, 1.00.55; 11. Ester Pettersson,
Grycksbo, 1.01.22; 12. Karin Fresk, Umeå,
1.02.40; 13. Tilda Larsson, Lima, 1.03.26;
14. Margit Nordin, Grängesberg, 1.03.37;
15. Astrid Åkerlund, Bollnäs, 1.04.16; 16.
Greta Forsberg, Uddeholm, 1.04.24; 17.
Berta Strömbom, Kroppa, 1.04.37; 18. Alma
Åkerlund, Bollnäs, 1.04.56; 19. Ingeborg
Hedjersson, Djurgården, 1.05.02; 20. Anna
Frisk, Kroppa, 1.05.26; 21. Märta Risberg,
Lima. 1.06.34; 22. Ester Halvarsson, Uddeholm, 1.08.49; 23. Elin Jansson, Lima,
1.08.55; 24. Berta Johansson, d;o, 1.11.35;
25. Edith Björck, Uddeholm, 1.11.38; 26.
Karin Pallin, d;o, 1.27.22.
Klass I.
1. Frida Jonsson, Bollnäs, 58.12.
Lagpris.
1. Djurgårdens I. F.: Karin Boliner, Sigrid
Sandström, Ester Hedjersson, 2.53.35; 2.
Umeå I. K.: Märg. Jonsson, Lisa Öberg,
Karin Fresk. 2.59.11; 3. Bollnäs G. o, I. F.;
Frida Jonsson, Astrid och Alma Åkerlund,
3.07.14; 4. Kroppa I, F.: Ingegärd Eriksson,
Berta Strömbom, Anna Frisk, 3.09.25;
5. Lima I. F.: Tilda Larsson, Märta Risberg, Elin Jansson, 3.18.55; 6. Uddeholms
S. K.: Greta Forsberg, Ester Halvarsson,
Edith Björck. 3.24.51.
Förarbeten, mellanspel, efterskörd
Det må erinras om vederbörande järnvägsledningars tillmötesgående, då det gällde
ordna trafikförhållandena under spelen på
ett lämpligt sätt, Filipstads stads anordningÖfre Gäldet 4/12

ar för stadens värdiga smyckande med flaggor etc. Bland de förberedande åtgärderna
bör ej heller glömmas den verkningsfulla
affisch och det vackra deltagarmärke, som
artisten Jerk Werkmäster komponerat för
spelens räkning.
Vi övergå därefter till mellanspelen,
varmed avses mästerskapsveckans tillställningar i förströelsehänseende. Konserter,
dels av Värmlands regementes musikkår under dir. Isaksons ledning, dels av Filipstads
folkskolas barnkör och Filipstads manskör
med överlärare Hellgren som anförare, sällskapsspektakel på teatern samt balen på hotellsalongen m.m. märktes inom denna kategori ävensom den förut i korthet berörda
utfärden till Torskebäckens herrgård under
vilodagen på onsdagen. Fil.mag. I. Wittberg
hade beträffande nöjesanordningarna ett
rätt maktpåliggande värv att fylla, men han
hade även många goda medhjälpare.

Bland dessa senare framträdde den ovannämnde artisten, vars frodiga fantasi framtrollade en dekorativ utstyrsel åt Hotellsalongen, vartill åtminstone icke Filipstad
sett maken. Å runt salen spända "tapeter"
om tillsammans 70 kvm. skildrades i yppiga färger och humoristiska former livet i
"Lilla Chamonix" (så kallades nämligen Filipstad under Vinterspelen). Från att under
en februarivecka ha utgjort medelpunkten
för hela landets skidintresse, efter verkliga klang- och jubeldagar i vinteridrottens
tecken, återfick Filipstad så småningom sin
gamla vardagsprägel och upphörde att vara
"Lilla Chamonix". Men, "till flydda tider
återgår min tanke än så gärna", och därvid
framstår kanske för litet var av oss, som voro
med, den fest i sol och snö, vilken bergslagsstaden vid Daglösens strand upplevde under
Vinterspelen 1924, såsom en vackert tindrande stjärna på minnets firmament.

Generalprotokoll 60 km Filipstad den 19 februari 1924

St
Nr

Namn

Förening

Start MögsjöhyttaBrattfors 1 varv
9 km
20 km
30 km

Mögsjöhyttan
39 km

Brattfors Mål
50 km
60 km

Tid

5
11
20
22
23
24
27
29

G Stångberg
A Persson
PE Hedlund
E Alm
J Larsson
O Lindberg
W Wikner
O Eriksson

Sävsnäs IF
Bollnäs GoIF
Särna SK
IFK Norsjö
Sälens IF
IFK Norsjö
Sälens IF
Sälens IF

9.02
9.05
9.08
9.10
9.11
9.11
9.13
9.14

12.251.22
12.32
12.25
12.30
12.46
12.29
12.33
12.48

1.22
1.46
1.29
1.28
1.53
1.36
1.35
1.53

5.17.20
5.47.15
5.21.16
5.10.13
5.48.48
5.26.55
5.23.19
5.42.25

St
Nr

Namn

Förening

Start MögsjöhyttaBrattfors Mål
9 km
20 km
30 km

Tid

61
123
146
169
191

R Gustafsson
O Hansson
E Göransson
O Larsson
A Forsmark

Sävsnäs IF
Sälens IF
Sälens IF
Sälens IF
Koskull AIF

9.40
10.11
10.22
10.34
10.43

2.22.06
2.43.13
2.36.11
2.45.36
2.24.57

10.46
10.46
10.48
10.51
10.48
10.48
10.53
11.00

11.41.22
11.41.42
11.41.38
11.45.25
11.54.25
11.41.23
11.47.26
11.57.58

2.19.20
2.52.15
2.29.16
2.20.13
2.59.48
2.37.55
2.36.19
2.56.25

Generalprotokoll 30 km Filipstad den 19 februari 1924

60 km Lag (3-manna)

1. Sälens IF
W Wikner
O Eriksson
J Larsson

9.46
9.48
9.50
9.52
9.52
9.52
9.55
9.58

16.54.32
5.23.19
5.42.25
5.48.48

2. Östersund 19.02.19
T Persson
5.58.36
P Eriksson
6.16.49
J Frisk
6.46.54
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10.20
10.53
11.04
11.19
11.25

11.13
11.54
12.02
12.21
12.19

12.02.06
12.54.13
12.58.11
1.19.37
1.09.57

30 km Lag (3-manna)

Plats
Klass
I II
1
15
5
19
1

10 km Lag (3-manna)

1. Bodens Bandyklubb7.27.12
A Stoltz
2.27.27
S Utterström
2.28.09
E Wikström
2.31.36

1. Djurgårdens IF
Karin Bollner
Sigrid Sandström
Ester Hedjersson

2.53.35

5. Sälens IF
E Göransson
O Hansson
O Larsson

5. Lima
Tilda Larsson
Märta Risberg
Elin Jansson

3.18.55
1.03.26
1.06.34
1.08.55

8.05.00
2.36.11
2.43.13
2.45.36

Plats
Klass
I II
1
4
2
1
5
3
2
3
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Dörrar i Lusnäset
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Hembygdsföreningen
har
gjort ett avstående av ett par
dörrar vid Lusnäset. När Allmänna arvsfonden förvärvade
dödsboet efter Grav Lennart
Johansson ingick en stuga vid
Lusnäset. Ett par dörrar med
målning av Mill Olof Olsson
i denna stuga, skulle avstås
till Lima Hembygdsförening.
Av olika anledningar hämtades inte dörrarna under de
första åren som Länsstyrelsen var ägare till fastigheten. En av gårdarna i Lusnäset. Foto Erik-Åke Tranberg.
När Stång Rune Johansson
köpte stugan uppfattade han
att Hembygdsföreningen hade visat intresse de styrelsen för Lima Hembygdsföreningen
för dörrarna, inte att de ägde dem. Ej heller att avstå äganderätten till dörrarna.
tydliggjordes detta i köpekontraktet. Rune
överlät fastigheten till sin son, Sven-Erik Hembygdsföreningens styrelsemedlemmar
Runesson samt Bo och Peter Nygårds, vilka blev inbjudna till ett besök vid Lusnäset den
renoverat huset. Om dörrarna skulle rivas ut 17 juni 2012. Vi fick titta på och fotografera
dörrarna. Dörrarna är vackra och naturnu skulle det åsamkas stor skada på huset.
Vid ett möte med fastighetsägarna besluta- ligtvis passar de bäst i den miljö de finns
i nu. Om hembygdsföreningen förvärvat
dörrarna hade avsikten varit att kunna visa
upp dem. Nu har fastighetsägarna lovat att
upplåta huset för visning av dörrarna efter
överenskommelse. Kontakt kan tas med
Sven-Erik Runesson eller bröderna Nygårds. Efter god smörgåstårta med lingondricka och efterföljande kaffe och kaka blev
vi guidade av Rune på den gamla fäboden.
Denna fäbod gömmer många intressanta
berättelser både från forna tider och senare.
Rune har lovat att med Karins hjälp återge
en del i kommande nummer av denna skrift.

De två målade dörrarna. Foto Erik-Åke Tranberg.
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Ljusnäs 1944 – 1962
AV DAGNY EGGENS
Det började med att Limas skogsarbetare
var inbjudna till södra Dalarna där de fick
bo i skogskojor. Då tändes idén hos Carl
Bäckman, som var frisör här i Lima och
involverad i Skogs o Flott, att få bjuda tillbaka. Han började fundera på vad det fanns
för möjligheter och kontaktade Einar Eggens och frågade om han var intresserad av
att ställa upp och hjälpa till. Einar svarade
ja utan att riktigt veta vad han gav sig in på.
De tog kontakt med Ivan Olsson som var
högsta chefen på Reso i Stockholm och hade
hand om bygdesemestern. Sedan började de
fundera på vad det skulle kunna finnas för
möjligheter. De kom fram till att det fanns
några fäbodar som inte använde sina stugor
till fäbodbruk.

Där fanns fortfarande fyra familjer kvar
med sina djur och det fanns ändå stugor som
inte användes. Einar tog kontakt med ägarna till stugorna om att få hyra och reparera
dem, och det gick bra.
Man kontaktade åter Reso och tre dagar
senare kom ett samtal från Stockholm där
man undrade om någon kunde ställa upp
och visa fäboden.
Det var på våren 1944. Isen låg på sjön
och det fanns ingen väg så Einar ordnade
hästskjuts till Mosätra med Gottfrid på Eggen. De övernattade sedan i hans stuga där.

Stora Almsjön vid Ljusnäset. Foto Erik-Åke Tranberg.

Personal vid diskbänken.

Först kom Torstäkten i Borberget på tal. Saken var den att taxibilarna, som gick på gengas, inte tog sig upp för Gärmdalen, så det
gick inte. Då tänkte man istället på Ljusnäs
fäbod. (Fäboden heter egentligen "Lusnäset" på Limamål. Det förskönande namnet
fick fäboden av en lantmätare vid storskiftet, som ansåg att det klingade bättre än ett
namn med syftning på (som han trodde)
ohyra).
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Då talade Göransson (tjänstemannen från
Reso) om att han inte stått på ett par skidor
de senaste 20 åren. Hur som helst, hade Einar skaffat honom ett par. På morgonen dagen därpå åkte de ner till sjön. Till allas förvåning var sjön ”landlös” (isen hade släppt
från land), så de kom inte över. De fick stå
på östra sidan och bara titta över sjön, på
Ljusnäs. De var tvungna att åka tillbaka
till Mosätra och sedan ner till byn igen för
Göransson skulle med tåget till Stockholm.
Sedan dröjde det några dagar. Då kom ett
nytt samtal från Reso som sade att de skulle
skaffa hus och material.
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Några av stugorna vid Ljusnäsets fäbod. Foto Erik-Åke Tranberg.

Det köptes in ett loft, en gillestuga, ett härbre och en skogskoja från olika gårdar i
Lima. Allt detta var tvunget att fraktas över
sjön eftersom det inte fanns någon väg. Det
köptes också in båtar. Stora Resobåten kom
ett år senare och den kunde ta upp till 20
personer. 1945 på våren skulle allt vara klart
för att ta emot de första gästerna. Gästerna
kom från hela Sverige. Från Ystad i söder
till Haparanda i norr. De kom med tåget till
Limedsforsens station där Beris Gottfrid
Martinsson och Erland Johansson väntade
med sina taxibilar. De skjutsades till Vännäs brygga där Einar hämtade med båten.
Einar var föreståndare, färdledare, programledare och alltiallo. Varje onsdag hämtade han mat till köket och samtidigt musiken till kvällens underhållning och dansprogrammet för veckan. Varje söndagskväll
kom det nya gäster. Vi kunde ta mellan 6065 gäster, ibland fler.
Måndag Tog det lugnt. Betalade för veckan
Tisdag Upp på Lillvarden och Storvarden
20

Onsdag Tur till fäbodarna Bergsätra och
Mosätra
Torsdag Till Norge, Trysilfjället
Fredag Upp på Högvikskyrkan
Lördag Tillsammans på fäboden, fiskade
Söndag Hemresa

Vy över Ljusnäset. Foto Carl Bäckman.

1962 blev sista året. Det fanns ingen som
ville ta över ansvaret och fortsätta efter Einar, så då lades semesteranläggningen ner
efter 17 härliga somrar.
Stugorna som Reso ägde skänktes till scouterna i Rättvik och finns idag på Kungsholn.
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Ljusnästrallen
(Melodi Kostervalsen)
Kom på stigen som
opp till fjället leder, ja kom.
Där Du skåda får
ifrån toppen så långt ögat når
skog och sjö och dal
och där nedanför fjällbackens sval.
Var Du går
Du minnen får
som för alltid består
Tag en tös i hand
och ro ut Din båt ifrån strand.
I en aftonstund
när som fullmånen lyser så rund.
Över skogens bryn
vita molntappar seglar i skyn.
Sorgen flyr
Hem Du styr
först när morgonen gryr.
Refräng:
Du som vatt på ljusnäs fäbod sej
längtar ej till annat ställe, nej.
Tycker Du som ja
Ljusnäs ska dä va
när vi semester ha.
Ljusnäs 1945
Av gäster från Borås och Västerås. Upphittad i en av stugorna.
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En tragisk julberättelse från
Gränsskogarna
Av Mikael Petersson
Den händelse jag nu skall skildra hörde jag
för första gången berättas för omkring 40 år
sedan av August Ottosson, Örsjön. Senare
även av Conrad Hansson, Rörbäcksnäs.
Historien är följande:
Morten Johanssen "Lisa-Morten" kal�lad från Tandånäset i Norge nära riksgränsen, hade dagarna före jul år 1810 varit till
Lima där han inhandlat lite varor inför den
stundande högtiden. En påse med mjöl och
två hemstöpta talgljus som han fått köpa i
en gård i Lima var allt kassan räckte till.
Morten nu var en till åren kommen man 78
år var änkeman och bodde med två vuxna
döttrar och ett 17-år gammalt barnbarn.
Barnbarnets mor var död och fadern som
var från Törberget tjänade som dräng på en
gård i Galåsen.
Fastän vandringen var tröttsam var det ändå
med en viss iver och glad förväntan han
gick den mödosamma vintervägen mellan
Lima och Trysil. Barnbarnet som var, Mortens ögonsten hade hela senhösten talat om
julen och att dom skulle koka gröt av rent
oblandat mjöl samt tända vita talgljus så
som dom alltid brukade göra varje julafton.
Den korta Decemberdagen led mot afton,
en matt stjärna tändes på den turkosfärgade
vinterhimlen över fjällen i norr, så en till
blinkade över bergen i väster. De tändes allt
fler för var minut medan skymningen föll.
Men nu var han framkommen till målet för
dagsetappen, här vid Kindvallstugan ca
halvvägs mellan Lima och "Röbäcknäset"
ämnade han ta in för natten, här residerade
21

nämligen sedan en tid tillbaka en Norsk
flykting (Ingvall Ole) som med sin hustru
jämte ett par getter och en ko begivit sig
över riksgränsen för att undkomma rättvisan. Misstankarna mot mannen gällde dråp
begånget i Norge. Till sin stora förtvivlan
nekades han trots sina bevekande böner
husrum. (Den muntliga traditionen i Rörbäcksnäs gör gällande att det var hustrun
som nekade Lisa-Morten husrum.)
Nu var goda råd dyra. Morten som var en
erfaren skogskarl och sin höga ålder till trots
seg och uthållig. Han skulle nog ta sig fram
till Vallsjön där han var säker på att få husrum då han väl kände bebyggarna därstädes.
Rymden lågade av stjärnor i den kolsvarta midvinternatten, han hade visst slumrat
in helt flyktigt. Det smällde som gevärsskott
från gistna torrakor på myrar och utmed
sjöstranden, han var nu nästan kommen till
norra änden av Tandsjön och till Vallsjön
var det inte mer än en halvtimmes vandring,
så han menar sig inte behöva någon eld bara
vila en liten stund.
En stor och klar stjärna blinkar i nordväst
han tänker att det är en hälsning från Tandånäset och de sina och han liksom på låtsas
vinkar tillbaka, han tycker sig se barnbarnets ansikte för sin inre syn innan sömnen
tar över och bär honom bort, hem.
I Trysilboken nr 1 står följande notis om
Morten Johanssen på Tandånäset: Funnet
död i märka den 13: e Januar år 1811. Platsen
där Lisa-Morten hittades på julhelgens sista
dag ligger vid en liten tjärn. Tjärnen heter
än i dag Mortenstjärn.

var Kersti Mortensdatter född 1769-06-27
som var gift??? med en svensk soldat? Johan
Rod(Röd) om vilken vi vet bara namnet. Ett
av barnbarnen till Lisa-Morten var Kersti
Johansdatter född 1807-07-14 och gift med
Hållars-Mats Persson född 1796-02-10 i
Hjulslätt, Lima. Ett av deras barn var Pernille Mattsdatter född 1836-07-14 som var
gift med pärlfiskaren Ole Pedersen Rustad
född 1832-02-24 i Grundsetie, Rustad, Elverum, de fick 8 barn. De flyttade till Hästnäs
i Horrmund som ägdes av Kerstis blivande
mågs far Näs Per Ersson från Näsgården i
Sälen. Marthe, Oline, Johanna och Emma
flyttade tillsammans med modern Pernille
till USA, Per till Särna, Mattea till Malung.
Ingvall Ole flyttade senare från Kindvallstugan till Ingvallshögen där han byggde en
gård. De blev barnlösa. Per Benjaminsson,
född 1812-07-31, från Ö Långstrand arbetade som dräng på gården och gifte sig med
Berta Pålsdotter, född 1802, från Trysil.
Deras son Mattis Persson, född 1841-11-14 i
Trysil, gifte sig med Karolina Olsdotter Lutnäs, född 1843-10-07 i Trysil. Ett av deras
6 barn, Augusta Mattisdotter, född 187601-21, gifte sig med Grafols Axel PerssonHedström, född 1875-03-24 i Dalby, Värmland. Deras dotter Karin Hedström, född
1907-06-03, gifte sig med Hilding Eliasson,
född 1905-09-21 i Medskogen. Deras dotter
Anna Brita Eliasson, född 1943-08-11, är
gift med Per Olov Karlsson, född 1940-0826 i Lundby, Västergötland.

Redaktionens tillägg:
Lisa-Morten Johanssen var född 1722 och
var hemmansbrukare. En av döttrarna var
Lisa Mortensdatter född 1774 med dottern
Berthe Olsdatter född 1793, en annan dotter
22
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Ur Skogssamilsgårdens arkiv
Tolkat av Värsk Tore Johansson och Erik-Åke Tranberg 2012

Protokoll hållet i Hammarsby
angående brobyggnaden öfver
Tvärelfven Feman uti Lima socken
den 26 november 1821
S.O. Sedan flere utaf sockneboerne anmält
och öfverklagat att stora bron öfver strömmen Feman som är belägen på vestra sidan
om Dalelfven emellan Transtrands kapell
och Lima moderförsamling, genom någre
inoms brolaget uppkommne stridigheter,
blifvit försatt uti den belägenhet, att ferd
der å woro högst wådelig, hafva undertecknat till förekommande av sådane olyckshändelser som förrut å berörde bro drabbat både
människor och kreatur genom kungörelse
genom Lima kyrkas predriksstol sammankalla vederbörande brointressenter för att
till undvikande av de böter och kostnader
Malungs Tingsrätt genom utslag den 2 martii år 1812 för underlåtenhet härutinn samt
genast gå i författning med brons iståndsättande samt å den gamla bron även å denna
dag förättad syn och besiktning och därmed
befunnit att endast fyra vaser voro hela och
brukbara men icke med plankor övertäckta,
de övriga uppruttnade och förlorade ävensom södra landkistan förlorad och vilken
borde flyttas tre alnar längre söderupp mot
backen till större säkerhet för den om vårtiden påträngande häftiga islossningen.
Härvid tillkännagiva att bygärds Olof
Larsson i Hammarby, Olof Persson i Laxvadet, Olof Olsson på Backholn och Olof
Olsson på Gråheden som tillförene ej haft
någon del däri nu närvarande åtoga sig
byggnads och underhållskyldighet med de
öfvriga och att det hitintills gällande konÖfre Gäldet 4/12

trakt borde i följande ändras och rättas av
vilket nu sålunda skedde:
1:a Skola allt erforderligt virke på första
körligaste vinterföre av var och en allteftersom bifogande fördelnignsinstrument
utvisar å platsen frambringas. Nämligen tio
stycken vasar av god furu, 24 alnar långa
samt av fullkomlig tjocklek ; fyrtioåtta 48
st plankor av sex alnars längd och tre tums
tjocklek; åtta stycken stolpar och tolf stycken ledstänger av fullkommlig tjocklek.
2:ra Arbetet förrättas samfällt tills vasarne blifvit upplagda, men sedermera hopfogar och fastdymblar var och en sina plankor
även som med näver betäcker sina vasar.
3:je Förenade brolaget sig om en brofogde
och i sådant ändamål utsågs Hammars Pehr
Olsson i Hammarby som denna befattning
nu närvarande sig åtog och äger alltså att
förena omsorgen för ifrågavarande arbete,
men till drift och ordningsbehållande skola
hos ???? Tingsrätten anhållas om enahanda
vite som uti förra Contraktet förskrivit står
eller tre Riksdaler 16 Banco för dem eller de
som förarbetes forgång lägga minsta hinder
i vägen, från arbetet utebliver då han dagen
förut bevisligen kallad vorde eller uraklåter
att till bestämd tid hava sitt virke framskaffande i vilket fall brofogden tordes förlegs i
den tredskandes ställe låta hans skyldighet
fullgöras vilken kostnad sedanmera borde
hos den tredskande utmätningsvis utgå till
den enda överenskomma nu samtliga broin23

tressenterne att varje wase fram på platsen
skulle antagas till ett modererat värde af
fyra (4) Riksdaler ??? och varje planka till
tolf (12) skilling samma mynt samt dagsverken efter morskegångspriset?.
4. Vad ledstänger beträffa så åtog sig
Olof Persson i Laxvadet och Erik Persson
på Bondheden att bygga och underhålla
de samma å västra sidan af Bron och Pehr
Larsson Qvicker och bygärds Olof Larsson
å den östra, varje ledstång värderas till 9 nio
skillingar och varje stolpe som skulle vara
av furu till 12 skillingar samma mynt.
5. Sluteligen anförde brolaget som utgöres af Mårtsviks, Sörnäs Julslätt, Hammarby, Bondheden, Laxvadet, Backholens
byamän samt Olof Olsson på Gråheden att
en stor del av östra sidan av Dalelfven såsom emellan Backholen och Mon ofta nog
nyttjade berörde Bro varför de i anseende
till den dryga kostnad vore underkastad då
strömmen Feman i sitt flöde ehuru på 15
alnars höjd så ofta bortfört denna Bro, och
hon för alla en hvar samt fördelas resande
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äro oumgänglig, varför de yrkade att dem
eller de av Gråhed, Rished, Norräng, Valla,
Torgås och Mon som hädanefter med sina
körslor denna Bro begagna borde antingen
ingå uti byggnaden försatt underhållsskyldighet eller och erlägga sex skillingar banco
för lasset varje gång de över nämnda Bro
färdas. Helst dessa byamän icke voro belastade med någon sådan eller andra Broar
än de uti allmänna landsvägen indelte och
hvilkett förrättningsmännen erkände och
ansåg vara med billigheten och sanningen
överenskommande att sålunda voro förrättade och avslutats betygar ???
O Öhling
Kronolänsman
Delningsinstrument som visar huru dett i
föregående Contrakt upptagande virke till
bron öfver strömmen Femman äro uppå Bro
intressenter fördelte och hvilket sålunda af
dem förskaffas:
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Virke

Virke

Verdie

Banco

Waser

Planker

Riksdaler

Skilling

2

32

Bondheden

Eric Persson

1

Mårtsviken
och Sörnäs

Byar tillsammans 11
hushåll

2

11

7

8

Hjulslätt

By tillsammans

2

8

6

32

Hammarsby

Hamars Per Olsson,
Olof Olssons enka,
Erc Mattssons enka

1

3

3

8

Samill Ersons enka,
Olof Halfvardsson
och Olof Larsson

1

3

3

8

Per Larsson Qvick,
Olof Mattsson

1

1

2

40

Soldat Flink, soldat
Sneller och finmas
Jan Persson

1

2

3

Gudmund Olof
Olsson och Olof
Glad

1

2

3

Bygärds Olof
Larsson och Olof
Persson Laxvadet

12

2

Backholn

Olof Olsson

4

32

Gråheden

Olof Olsson

2

16

Summa
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10

48

34

32
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